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H tNDlSTAN meeeleııl lngUtue. 
D1D lstedltı eekUde hallıedD&

medL Kırips Londraya bir it bafarıml 
olarak döomll)'or. Fakat bu la&dlaeye 

ııe Jllzumundaıı tada kıymet vermek 
ne de cımu pek küçük cörmek iktiza e. 
der. Vakla bul lngtllz mahfilleri bl.
IA 1nglltere ile HIDdlatao araamda 
bir aaı..,..en•n )'apıJac:almclan Umlt
Udlrler. Bolla mukabil mlbver mublt. 
len de Kıripeln eli bot döna,u.ıtı blr 
mağlflblyeı ,ekllndf': tefsir etmekt.ecllr. 
ler. 

Her iki ,cöröt de ınUbalağabcllr. :la. 
glllz cörötil mllbe.IAlbdır. Vakla la -
glltere ile JllDdlatan ~clald -
ıa1amamazhk, bir dıt politika me. ~ 
d':'ğlldlr. Hlndlatanm iç l,ıertae, lılrt.L 
h ıc alt bir meaeledlr. MU.il.iman Bln4 

llJer müatakll blr devlet kurmak l&tt
J orlar. Batu bunlano tasavvur et. 

tUdcrl ............. -· it - -
mıyan Hlndlllerln ele lıuh•elılJeceli 
bir sabadır. Möıllllm&o Hlndlller 10 
milyon kadar nllfuaa mallkttrler. Fa.. 
kat tar.an-ur eUlklerl devletin buclut-
11\rı lı,inde 100 mllyon aQfaaclan fazla 
t nıı bolu.:ı:ıcaktır. 

lllıııWlere gellnoo: Onlar Hlndlılta
nm bir kül halinde mlitalea edllmelll,J*r 
galanr.ıamaın tarattandırlar. Bu prt. 

lar içinde iki tarafın da "D19fTDf'"ma 
lrukAn buıl olmlWOlftu'. Fakat Hindli 
ve liındll mU!ılüman teflerln wyledlk. 
lerl aörJcıre göre Hlnclbtan mlbwr 
taraftarı dcğlldlr. ı;8&8ell lllJıdlatan 
lııtlklAll Ur.erinde ıuılafılmlt olaydı 

bile, .Jıapon donanması Madru öntbıde 
gözllktllkten AurJunana a.ker çıkar

dıkt:ın, ScylAn bomlıardlman edildik. 
t<ın sonm sUratle mOd&faa ancak ınn 
<Ustanın bugün elinde balandıırduil! 

kuv~etlerle yapılacaktı. Bu kuvvetler 
lee, Ulndll prenslerin emrindeki Uker 
le.r, ve !ngilrere ldarMIDcleld tkıretll 
IDndll kuvvetle.nlen l)ıarfltt.ir. 

1ettkW Mlafmaaı DzeriDde c1er11a1 
ontuıar teoekktll edecek ve ytlrü;)'8ee 
teçecek değildir. Batta lngUte.re bu 
lntaıara cl.t.yanarak Hind mlldafaa • 
-., yalnız batın& yııpacatma kaili 
baıwıuyor. Ve bir gün ele BIDdUlerle 
atılap.labllecej1ne inanıyor. 

Eter Binci okyanwıunda bir l.agUtz 
1'1Ultl6blyetl olmaSByttJ ft Hlndlafan 
deniz yalu ne tecrWe clol'rO gWllmemlf 
ol•ydı, 7Ull BJndlstaa vadJ'JU 'KL 
l'lpüa Loactr.-.. C'fJldltl stmktı nmn. 
>.arayı mqh&faM eteeJdl tqUlz dD -

llin.ıeetnde mtuıaıAtanm - o~twıu 
llÖJlaaek llllb'*Dn olurdu. Fakat bu
ı;ilaktl Mkerl ..,.U.r içinde Bıadla. 
t.na laUkJU de ftl11mlt ola&ydı bunun 
PratU&: bir loylllMi obmyaeaktı. Hind 
1•tlkıAUnln lnglltere '"' Amerika De 
Uelıtz irtibatı kalclılı möddet\)e mlltte.. 
flltJer baknnmclan manab olablllr. 

llırtp_m1a mavattaldye.-.Utı tbr.e. 
l1Qde lblber muhlUerl de mDlwıtp 
eGiYo"-r. Onlara söre Blndlatarı ar • 
tı1r Anclo • Sabon memlelr.et.lerloe 
l<al'tı layan etmlftlr. MDttemder be. 
~kan d6lunlyeeektlr. 'Bu beeap 
:

0 tru detlldlr. Fllbaklka Bııınkokda 
~ eUade oalrf&ll blr Blocl ıa

tl9'ıaı koaıl'-i \lal'dır. Bu latodt.I k•. 
l!d'- ........... lılr 9Qftttıll mlllver 

"'-bına llladllJtaada bir pro~ :.Paaakla lllequldilr. Fakat Blndla. 
clakt Bladll ve MUalllmao Hindli 

telle· mlbtertııa W.bade deflldlrler. 
.,,,:;---..... Deretlt kıtalar be • 
..._ ~ &aaavvar ettltl bir 
'"Ul'tllbd& ~ .... ........ dlelq _ ..... "-.-. Bu IUbarla Hin. 

ha.ı ... ~nde lkl taraım da ~
<ltı.kıYf'l'lndf' dl'IUdlr Blnd okyanoının. 

llllltlfailQ>ettea 90IU'a lnsıterea1o 

!~ 

1 Suikast davasının bugünkü 

Birnaanya ceplaainJe 

Japonlar 
Çok şiddetli bir 
taarruza geçti 

--0--

Ç in 
kuvvet le r i 
çek iliyor 

... )'Pil, 18 (A.A.) - JapoıDl& • 
~ 81R"ettıe ta.kviye~r al -
~ ve Seıluen oephellindeki 
çm meıvzllerDe laqı giclııtet]i ta
~ yapt:rldarmı büdiren Çwı 
king radyosu, Birmanya.dak.i Çin 
durumunu tehlikeli o1ıa.r&k vasıf -
landmnMtadır. ~ ııım-.iw 
göre, J"aa>onlaı-, V.'Ddeley demir • 
}'Olu iet~dc Obam eyaletle. 
tinin cerıubunda bir taarruz haı'e. 
kE"tine geçmiş bulunuyoriu-. Man
dala)' • Laşlılyo d~ i&itka. 
metindi! giıifllen ba tum.ıs Çin 
kuvvetlerinin kana.dmı tehdit al.. 
tma almıaidadlr. 

JaponJıar, ileri hıMWeUerini Kan 
cı,Iay ~ boyunca uı.a~ 
lan takdirde, halen Çh:ms eya1e. 
t1nde bulunan Çin 1*iikleri h&ttm 
keBi\meeinden kaçnnelr için geri 
~lmeğe mecbur kaJ:ı.caJrlvc:br. 

Radyo spikeri, Çunking kuvvet· 
le.rinin ceearet ve nwkavemetlerini 
saygı ile övmekte, fakat bu kuv. 
vetlerln durmadan yıprabcı mr ha. 
reketin te.eirlerini duymağa bafla. 
dtltlarmı da eöylemektedi.T. Lüzu. 
mu kada.r top ve uçak yoktur. 
Tanklar 11ayıca çok azdır. Bunlarm 
mucizeler yaratmasını beklememe· 
Jidir. 

Diğer taraftan Çin balmı, Çinı 
Hindlstana bağlıyaeak olan ysi 
yolun yapılmam ilinde 400 bin Çtn , 

• Plyer ı.vaı 

Almanya 
Vişiyi tazyik 
etmedi mi? 
~ w; (A:Jl."") - ~= 
Fnmım keHneelnde vuku bulan 

dciioPr1• hakkında Daaupc.teıı 
gueıteei • bilha.a. töYle yamıaJııta.. 
dır. 

Bu değioiklik Franaarun gup 
d~~Ueriı*ı mı:aatfeır oknaJenD: 

Amerikan tayyare 
filoları 

ftllplDllN bl Jlll 
bir akın raptı 

--0--

4 J apon gemiıi batmldı, 6 
tayyare düıürüldü 
~ 

Adalarda tayyare meydan
ları ve tesisat tahrip edildı 

celsesinde 
• 

Bomba infilak ettiği vakit 
nöbet bekleyen· 

polis Kazımın gördükleri 

5 ülegman •• om ere 
niçin· l sa ve H iso 

dıgordu? 
(DUn) ~e geç vakte kadar devam na çaldan, aldırmadı. Yürümeye de • 

eden ve gazetemize yetl§tiremedlğl- vam etU. Taplı:fım mll§tertyl indir-
mlz kmmı:n hülAaaaı) dlm. Birdenbire mUthl§ bir gürUltU 
Rus maznun Pavlot, zabıUar ar&- oldu. HMiae yerine polisler geldiler. 
amda tezat bulunduğunu, Abdurrah • Bu aırada gözlerim biraz evvel bir pa.. 
manm ıruik&ııtm Tllrkiye ne A1'man - ket t&§ıyan adamı aradı. Yerde duran 
yanm araırmı açmak içfııı yapıldığını şapkaya baktım. Bu onun §Spkıuııy _ 
açıkça ııöylemiı oldutumı, bu nokta- dı. Ellndeki paketin kırmızı örtUsllnUn 
nm mllblm oldufunu. hakikl t&brlkçl. parçumı da gene orada bulduk. Onu 
lertn henüz meydana. çıkmamıı oldu. da t.efhla etUm, dedi. 
tunu IÖyliyerek §Öyle devam ettl: Bund&n l!IODra Kornllofa ne diyece • 

V~ 18 (AA.) - Harici. Abdurrahman ve onun eleıbafılan 1 A'I aonıldu. nk ifadealnde pör Fahri 
ye DMıJ'himıın bi!r tebliit .,öyle Türk detlldlr. Tllrklyeyi harbe 80k • Uçanıı neden bu arabadan ve kendi _ 
demektedir: mak için Tllrk otm.Uflardır. Bu gibi sinden baheet:m.ecll#lni sordu. Falarl 

FPlpiıılelde: Gf!Dd'8ıl Jıbit Art. tıwan!ar, makatlan loto kolayca 'l'Urk Uçar: 
bur b&ıtıtye 1Wi1:ıiım gönderdiği olablJdikleri gtbl, Arap ve Acem de - O vakit yalnız bana ömerta to
bir mesjda AnıM:nıııiya bearnmcn, olabWı1er. Bu adamlarm vatan. 18 - totratmı göaterdller, onun için bUmL 
A m e r i k a Ol'duama m e n • ret ve namus mefhumundan çok usa.le ,ordum.. Fakat flmdi Komııotu gilrtlr 
11 u l> ve A v u e t r a l y a d a. otduklarmı görüyorum. görmez, derhal hatırladım. a..,ıet 
hareket yape.n bomba uçakla.rmın Pavlof, raporlarda bombanm paUa. aefaretine ait 320 No. ıı otomobili · 
13 ve 15 nisanda Filipinlerde Ja. dığı yerle Pa:penill araamdakl mesafe. §Oför yanında oturan a.daınm bu oı 

PGD ~·-9ijıt1irri ... -tıcııliliıeri~~~pı,aı~...wı~~ ö1dU. cSutnıuı t'DWm., Şotl;=1l ..cSe &"8ra:ır 
ı1i'lt' karp ~ tamısfartfa 'MI- tmm .OJledL flmdl ta~ğım. Otomobil 'ri§nc 

_.- Dev-. 1 DCil •)'flaclll Buadaıa llOlll'& f&}dt bayan BlgQm çQrQğll rmglndeydl ve Sovyet ııefare. 
Tokgöz dinlendi. Bayan BlgOm arka· tine aittir. 18 senelik §Oför oldulUm 
dqı :Mefbaretıe giderken Fon Papenl içln bunları gayet iyi tanmm. o ara. 
göratıfıınn, aonra bombanm patıamuı bayı n f(llörll bir daha hiç g6rme • Avustralya 

tayyareleri şiddetli 
hücumlar yapıyor 

ile yere yı1aldJlım, kudDerlnl maıe.. dlm. 
f&llmlsin otomobiline alarak brf2rıeah Komllof BOrdu: 
ha enatitllsl1De göturdtlklertnl ııöJıedl. 

Bundan llODr& f(Jlar Fabr1 Uçan 
dinlendi. Fahri Uçar fUDlan ııöyledi: 

- An.banın ~l :nasıldı' 
Ş&hlt Fah.ri: 
- VJtne çl1rllğll. 
Kornllot: .... 

Umid etmediPU gösteriyor. Vuku 
'bulalı değı.at& bir Almazı ıuy,_ 
kinin netJceei olduğmıa dair orta• 
da hiç bir alimet yoktur. Ma.reıılaJ 
petain, ~ Pierre La.va! 
v~ amiftl Daı-lan tarafından izhar Kaaberra, 16 (A.A..) - Nqr.ıd.Uen 
edilen klmaate iftb'ak ederek bir 14bllğde olJyle denilmektedir: 
framwım almıalıya ile ~liğl ya.p Bu sabah fecir vaktlnden eneı A. 

ması, ve garp devıetleriyle temasa vustralya hava Jwvveuerı Timor ada. 
devam etmek teeebbllstmden vaz- sında Koepanga taarruz etmi§lerdlr. 
ge9ilmesi İcab ettiği fikrini ka.bul Hava ba.tary&larmın olddeW atetlne 
etm.iP. rağmen hava meydanına yUk.sek lntl· 

..- O gün atır atır Çaıık&yaya dol· 
na ihtiyar tlfr kactaı arabamda olarak 
gidiyordum. llu,terimln orada bir 
yerde lnecef1nl dll§Unerek kcı:di~ 

mllf teri anyordum. Bu ınrada bir o • 
tomobllln apft dotru indiğini gör _ 
dUJo. Şof örUn )'UnlDda "Kornllofu 
g&ltererek., bu pbia oturuyordu. Oto. 
mobili ISOO metre kadar geçtim, bir a. 
dama rıuıUadım. O sırada yukan doğ
nı çıkıyordu . Yanma yaklaştım ı:cı"· 

- a f'elıll"te 8'1!!1lı« at1l~l!ll' Y'J'lr • 
tur. 

Afteıı tidningeıı gauteaine ve- Ulklı bombalp.rla yangın bombalan a. 
rilen bir raporda. izhar edilen lm• tıllDJ§tır. Bu taarruz hakkında baıka 

_... Dewmı 2 11411 .. ytadı& 1 t&fsllA.t &lmam~mış_tı_r_. -----

·rr.----- 
~-üıı iirı fil. arı u sı 

Şalıi t Fahri: 
- Vardır. 937 modeli bir Forttur, 

diye ısrar ettL Eğer bu gece boyarıar 
ııa ona diyeceğim yoktur, diye tlAve • 
etti. 

Komilot, Fahri Uçarın ifadeelDi ka. 
bul etmedi. 

-::ıır- Devamı 2 net .. ,.,.. 

ti lşçlnin hara.l'etlc çalrşbğmı bil _ 1 k a. 11111 
dirmektedir. Söyletıdiğlne göre, ın cı 
yolım Çin topraJda.rmdaki kmllll he 

mıMlı. .lapoayada da PeMl Barbuı 

baakmrefen lnoe iliyle lıılr llltlmall 
~ ll(Oblr yuı çılumdl. Çünkü 
d~ ~..........-. ~temel 

gatletlnde• lstUac!f! etmek ~·· 
Nitekim Noneç Uıracmcla ela, .ı•n 
bealnıuada 4la l.a~UZler Vfl A.me.,tk,a 
hlar blru IQ'amk bul~ Al

:::: .Japoalar ıoaftlfak ola. l 
men hemen bitmiş gibidiır. Bu yol c h 
Kanting ve Paandaıı geçmek Ur.ere e p e 
Şengtudan Tibete dıoğnı gltmeete 
ve şlma.kie .A8sama ulaşmaktadır. 

lmı.vadi cephe51nM. bir Şang • 
hay ha.berine göre, öncUlert cenup 
kısmın da.lti petrol sahal&nnı i§Pl 
etmit? bulunan Japon kuvvetleri 
Nazu şehrini aptetmişlerdir. 

Alman denizaltı 
filosu kumandanı 

ita lyada 
Londra, 18 (A.A.) - Alman radyo. 

ırunun verdltl bir habere g6re A.lllWl 
denizaltı tucı.u lmm&Ddam a1li1n1 
Dönetz dOn Rıamaya gelmlftlr. AmL 
ral İtalyan bürlye oumm n paıll 

kurmay tıaıkanmı ziyaret •tmlfttr· . 

yabud da AmerikaDID ,... cleDb Jaw. 
vetlerl pUrmellllle ln*lll ............. 
.Japon,_..a bu .,..... fMGlll'a sere 
harekete ~ lllDD*tladtr. 

Fakat llııa lllıtd ....... aN8fl P 
ile dt>ltl 1"glltere • .Japonya deniz 

l'auo. BiR MUHARRiR 

Bt)yt)g bir Amerikan pr.eWıel. 
mUıverl OZMk.lardaıı detD, oan 

damanudan vurmak li\zım olc!u~U 

J'UQ'or. Bunoo lçla de AvruJAda 
mallüa bir Udacl oepbe ac-1._ıı: 
..... -oldala mDtlıl1ocmc!"4u • .Apl ft. 
k ... , 8tmUa, Mallld, Uhblot ft 1Nr 
çok lncmz ,psetelerl UnllDdall da 
aylarduberl Dert .artiU1yor. 

An•lo • 8almoa bum•ın ~
•e söre, tlmlll AmerlkaD s-ePr-•. 
may batkaıu Lollıdnda bulu•ımeaı da 
)lep bu lklDel Olll*& 1m1r .. ıanıu tnae. 
lemek lç!Ddlr. 

Acaba t.asıuz ve Amerikan senet 
1mrmaylan, llmdl A'fl'UJa7& bir llt
raç bareketiDI mtmlrere ..... oL 
......... ld me-alelletla .....,., bu 
kadar pslJ bir ........ ....,..... ... 

dereeıe 9Pk netrly&t ~ mtl. 
lllİIMle eder miydi ! ~ llareketlerl. 
,alp, ......... ptD •YIQanll. lıMlon 
pılrll•de ,..,..z n lkmııpldlll bel'· 

b9oe ~· AlmMlv, Noneçe 
.. Qlılde de ibne ............. ıtrlf. 
.... lltoe, Alman paıtelerlllcle tala. 
.mllle IMımer ~• köOt1k lılr mtlta1ea 
;;::. böyle bir ~ m\lzakere 

lif .. 4'lr' en afak btr haber lllS. 

Bastın lnsWz ve Amerika guele
lerlaln Londrada Avropaya bir tliu'aÇ 

bareluıUala mllzakere edllclltıal büer 
venneled, ....,.. demokraal ıc.pla

rmdan mıdır, yoba tnsDtere Ye A... 
merlka ı,.ael kunnaylaralm iliyle bir 
..,..... 1aJç dltfl'nmerllklertne mi 
del&let eder! 

A'n'llpWa bir ltanç. ya Noneo. ya 
......_ kqllarındm yapdalılllr. Nar. 

veoe yapllMıJr bir ı~. baf&nlalııU.. 

Sovyet · 
Tebliği 

mit olsa da Almanyayı clotrudaD dol- llo*ova 18 (AA.) - Röyter: Bir 
naya tehdit ehnet:. Arada Baltık deni· So.yet .iebUll eki töjle demektedir: 
at , .e ondan ince de, keadlDI mDdafa.. Topçu ve bOcum arabalarlle destek. 
aya karar ftnllttol u.. edeD bft19 lenen Alman lbUyatıan, Rus Uert ha. 
vardır. FraD• k!711arma bir lhnıo reketlnl durdurmak lçln Leııinçad 
lhtbaall c1e. Laval btunnnet re181 oL cep ........ lri Alman taarnıau sırum . 
duktan 80llra blWıı8t8n azalmıttır. da muharebe hattına sllrtllmUflerdir. 
Çünktı bu takdirde Jl'ramnlarm ken4l Almanlar yalnız pUıktlrtWmekle 

topraJdannı bizzat möclafaa t>tmelerl kalmamlfl&r, Ruaıar yeni bir Dert ha. 
lhth".ıall artımt oloyor. relteU k&ydetml§ter ve dUfmanm mu.. 
BftUbı bu amhaluırcelere slre AT. tahkem biSl~ hailne getirdltl dlfer 

ropeda UdJlcl lılr ceplle açıl-. ~ meüOn blr m&halll de &lmlflardır. 
kanam olmua bOe pell slyade ........ Kallnln oepbealnde blr günde yapı· 
m11 -6rtball7or. l"akM A.nglo • Sak. l&D ç&rplfJD&lar eaaamda elde edilen 
..ıan. - lılt78k urlukları hlr toam santmetıer araamdakl harp ma•seme 
lede J"lllmete mütedlr olawl*tan l sinden bqk& 11 Alman topu da alın. 
....._ .tyteunı • DUflır. 

Alman 
Tebliği 

Berin, 16 (A.A.) - Almn.u 
dula.n bqlrumand anhğmm tel 
liği: 

Şaritta, dil11D&b bir kaç noktada 
taanıız etmittlr. Bu taaııruzılar 
geri pU81rllrtUbnUş ve düşman fi.• 

grr kayıbla.ra uğra.nuştrr. 
\'epbtınin merkez kesiminde üs· 

&ü ile irt.J:ıatı kesilen Sovyet km-
vetlerinden mürekkep bir grup, 

evvelce yaptığı yarma teteN6rle• 
ri agır kavxbla.rla geri p' 7 Mil• 
dUkten eo~ yok edtlm ... 

Simal cephesinde Ol'ft f.tıllıllle. 
riyle sJllb altmda butımen blcmn 
kıta1a.n tarafmdan amıR1I I*' e

_.- DetlımJ 1 Del _,.. 



Almanya Vişiyi 
'azyi etme ~ mi ? 

A nerıkan tayyarelerın.n 
ıücumu 

SUiKAST MUhA ~ 
._.- Başt.tımfı ı ncl sayfada 

- Ankara lG (Sureti m:ıbııusadıl 

~tnr.ı.fı ı ncl &al fn<la Bıı.stnratı 1 ncl sayfad:ı ı{ ndcl'dlğlmlz arkadııııımızdan telefon 
naate göre Frn.nsada vukubulan lunduklnn hakkında.ki hıı.bcrl!!n te. la) - Saat ıo da maznunlar ve heye. 
clcğ•Jşiklik, birl~ik Amertlrn. Vfşı yit l'Vl<'mi!;tir. tl hA.kime ycl'l.arlni aldılar. Şah1tlerin 
Uzer!nde.kl nüfuz.m:.u kaybettiği '1' ;: ~cnernl Roycsun şahs!. ko • dinlenmesine devam edildi. ŞahiUerdcn 
takdirde, milttcfi1tler için a.gır bir :nut-ı.~ .tında bulunan 13 Amcri. Hariciye vekllett mot6rcüıU Adl1 Ksn 
Jıezjmet olacaktır. kn bomba uç:ığl Filiplnl~rP kadar maz §Unları söyledi: 

\'a.şington IG (A.A.) - Va~lngto. , nçmuş \'C bhı;:ok noktalardn düş • .._ Ha.dlse gUnU vekAletten ayrıla· 
nun iyi haber aııın n:tılı.fillcrlnde Vi · rıan9 taarruz E:tmi iT. J\ianila )-11• rak ecfaretlere gidiyordum. Italyan 
şidekl birle,,.ik Amerikn bUyUk elc;!sl .ı:mmda Nı.kols hava m~ydanmdnki sefareti civarından ~cerken, birden· 
amiral ~ahtnln gerek lstl:~are için hirçok hango:rbr ve uçuş yolları bire bir l.nfllAk oldu. MotörlUmU dur. 
çağrılma ve ger k Frıınsada.l<I gcıf;:. t'!hrlp edilmiştir. Ulzcm adasmd'l durdum. Alman ae!iri ne karuımı ye. 
meler balrnnmdtm iki memleket ara. B:ı.tangaz kıyısı sçığtndn bir dilş - re yuvarlanmış ve ayağa kalkmak 
sındrıki rnUnııııebetıerın kesllrnesin. man vük gemisi ootınlmıştır. Min. Uzere olduklannı gördUm. Sl'tlr ve 
dllşUnmenln m~vslmslz olduğu belırtı. c1 :ı.nr.oda. Dav:ı.o yl>lanmda Japon • seflreyi kollarından tutup kaldırdım. 
mcktedır. Maamaflh bu ı:ıcr iki tcd • l·.r ttırnündnn i3gnl cdiJen t::- hı>. Onlara: 
birin de imklhwz olmııdığı aynca \n akuıınmda bir diişm:ın bomba 1 - Kaçalım! dedim. 
kaydolunmaktadır. Lavallç tktldar ur,ağr t.ahr'p edilmiş \-C bir ı:oklnrı Bllytik elçinin ilk sözü : 
mcvkline cHSnUşUne ait mPselc hakkın. da lu: ·::ıra u~tılınışttr. Dnvno kör -Poll.tı? oldu. 
d~ resmi mahfill<'rde dtiŞUnilş nyrılıgı f Pzinde iki cleıı!z tnşıtına isabetler o mrada, oraya geren Atman ata • 
olmamasm:ı' rağmen. blı-Jcşı ı: Amcrı. omun ve bunlardan biri t-:~tmnk şemlllterinln aro.baaına binerek bllytik 
kıı. ıcı.n t.alnp edilecek en aki!t\n elyn. azere bulunm~tur. Aym no.:tada elçi ve ııansı uzakltı§tılar. Vaka ma· 
s.:t yolu 1çın henUz hiçbir karar verıl. ki deniz uçağl dU ·Urülmü.s ve diğc.-r halllne pollaler getdl, Macar sefare • 
memlştlr. Birleşik Amerlk bUl<WrıcU ikis; hasara uğratılmıştır. D.l'lao • tine doğru gitmekte olan iki genç ki. 
yalnız ııu mUsbct nokta Uzcrindc dur. da.ki doklar ve depolara isa.bcticr zın bağnştıktannı ve kaçt§tıklarmı 
maktadır: vaziyet aydınlanıncaya olmmıtur. Davao civarındaki düş .. gördUm. Biraz sonra. mareşal F'evzl 
kaclar Fransız §imal .Afrikasına yapı. man asker tcphıluk lan aağıtılmıe. Çakmağuı otomobili geçerken durdu 
ıan l:l§c sevkıyatı durdurulacaktır. tır. Cobu yakınında Uı- deniz taşıtı ve bu ıkl genç kızı arabaJJma alarak 
Şimdiye kadar amiral Leahiyi, vıı;ı. batırılmış ve diğer ikisine isabetler gMUrdU. 
d ld lmblne değişmeleri lıekkmdn rıı· kaycleclllm!ştıT. Cohu üzerinde il!' Hı\dlse emaaında biraz ileride Se. 
porunu vcremem~Ur. Ve 24 saatten d\lşrmm uçağı lilş•\riilmllgtUr. \.~c- mlh apı:.rtımanı önUnde y~ ppkalı 
rv\' ı de vercmtyecekUr. Blrleşlıt A • bu f>ehir havıı alnnma taarruz cdı' bir ad&mm Ka,.. ,,.ııı:lıdere ııakamettnde 
mcr k hUkOıneti, Lavalin takip niye. miş ve yerde birçc-k ııçak1ar tah • yuakrıya doğr.ı çıktrğını g6rdUm. E • 
t nô 0 , ,uğu pol!Ukn hakkında tama. rip olunmu.c;tur. Ccbu §ehrindeki llnde hlcblr §eY yoktu. 
mile malCım:.ttor olduktıın sonra ııtııı. doklarn isabet!cr ohr.uş ve kayıp • BUyUk elçi benl çağırttı. Hadiseyi 
heye m ı bı~ .mıyal'nk çckllde ken. far verdirilmiştir. bir defa da benden dinledi. Şimdi size 
ol durur uırn bildire cı<l [ T:ıvyarelednıizı.lcn biri kaybol · anıattıkl nmı ona da aynen ~yledim. 

\'Llalogt ln, IG (A.A.) - Sanıldığı. muşsa da mürettebi kurtulmuştur. BUtUn b! diklerim ve gördUklerim bu 

no. sorc .. b:rlc , n'<'nkn ,,Uk\ımeu.

1 
sve~te :'akmıanan kadardır ... 

işgal r.ltmd:ı olmıyan Fransadakl bU. '-" ~7 Bundan sonra şahit be.yan Blgtlm 
tUn Amcnl.!l.ılorın mUmlı\ln olduğu C2 uslar Tokg6z tekrar çağnldt. İn!lllkm, el· 
kadar lıratıe Am riknya dönmelerini · St-Oklıolm, J6 (A.A.) _ Ofi: dUn çinin önUnde mi? arkaamda mı? vu. 
Lstcmi§Ur. casusluk suçu !le bunıdn tevkif edi. kua geldiği aonıldu. B1gUm Tokgöz 

Bu ı11tcl< yalnız. hwrusi eşhasa mD.b. len dört yabancının hepsinin Çek ol _ Uk ifadesinde ı!11lr ederek bombanrn 
.euatur. Arr. • • ınııolollluk vo dip. duklan İsveç ha.smmd:ı bugUn ~a elçinin tırkaemda p&Uadığını .öyle • 
ıomatık 1 ıgllcndirıoomoktc. edilmektedir. Bunlardan biri, Vlade· 1 dL 
dlr. mir Vanck 1sveçtcki csld Çekoslovak 1 ~AlttT 

Ncvııorl:. 16 (A..A.) - Nev. orta clçtUğinln mtı,.oııavlrtydl Suçlula. 
yor~< Tiroes ım.zetesinin Bern" rm muhakemelerine 22 haziranda roo 
muhabirin göre. Vişi hükUmc ıanacııl:t.Jr. 
ti bugün, Berlin saatiyle öğle . . 
Ynktı~ kadar. yenı kabjnc.n~n ı Bakı Suha evlendı 
teytilim Alma.nlarm tasvibine ArkadB§lanmızdan muharrir ve §a. 
arzctmeğe veyahut 1J1P}"dana zc lr ve Ankara radyosu aöz artiBUerin. 
l cck akibetleri kabule mecbur den Baki Sllbıı. :ile Ankara radyoau 
bulunmaktadr.. acıı arUsUerl.nden tanınll11§ okuyucu. 
Başka bir Berne ha!:ıenne gô- muz A!ıfe Gllrse~ nlMh törenleri 

re de, mareşal RundJsredt işga. dUn Ankara. belediye.sinde, güzide bir 
ordusu komutanlığını derulıte daveUI kalabalığı önUndc yapllmqı • 
~tmek ii7.ere Parise gelmiştir, tır. 

NikAhtan ııonra davetliler .Ankara 

Da la ın halkevlnde ağ1rlanmr !ardır. G<mık 
.. tö:en gerekse halkevlndeki toplantı 

. 
ınıra . 
yanı unvanı 

l'lıtl, 16 (A.A.) - 12 nJsa.n t&rlhl.n. 
do neşredilen bir lrora.rnııme yaş had
di otmıll'.sızm, filo amirali Darlanı !a. 
nl vazitodc ve filo amirali Unvan ve 
ealtı.hlyetlerile d('nlz yüksek subayla. 
n lıadrosunun birinci kısmında. nlıkoy 
maktadır. 

Aiman tebl~ll 

pek mesut ve ncşc1ı gccmi1Ur. GCDÇ 

evl.ile:re saadetler dileriz. 

Fıkra ................. ................... 
lain geliıi 

Mlhvt'r propa'1'1Uldası ara sıra öy. 
le söylöyor: 

Toro. . lstahdemlerlııden Ha. 
Ut de Ömeıın ı şubatta vişne c;llrUğil 

bir bavulla. otele gctdlğlııl, U §Ubatta 
çamaıırrtarmın yıkanıp yıkanma.dığmr 

sorduğunu ve artık İl:tanbula dönece. 
ginl söylediğini ve bu çamaoırlan pos. 
ta tıe !stnnbula gtsndcrdlğinl anlat. 
tıktan sonra ayıu gQıı teluar otele 
bawlsuz olarak döndUğüııll, vaka gU. 
nu an.at 8,30 da otcU ıcrkodfp bir da. 
ha dönmemesi Uzcr1ne §URbeleDdiği _ 
ni ve bunu patronuna. bildirdiğini pat. 
ronunun pollıe bnbcr Tcrdl.ğlnl, bir 
gün kendiB!nin pollst.en çağ'rıldıpı 

vo o zaman gösterilen ömerln ayak • 
kabılarmt tanıdlğmı s5yledl. 

Halit ifadesini mlltealdp mahkeme • 
den bir dilekte bulunacağını söyllye. 
rek: 

- Ben, dedi, bugünle beraber, bu 
ı, yüzUnden tam dört gtlnlUk yevmi. 
yemi kaybetUm. 1,3 llrada.n pramı t. . 

1 
terim. 

Mahkeme kendisinin bu leteğinl 

1 

yerinde bularak, blr gün yanm yevmi 
ye sayılmak ı;:artfle kendiııbıe bllAlııre 
mazııunlardan tahsil edilmek üzere 
curmumeoııut tahklkatmdan l5 tlra 
verilmesini kabul etti. 

doğru gittı"ler • 
Vata mah&lline polis ar~· 

la.rla gittik. tah1dka.ta bnşla<lık. 
Re.is galıid e aordu: 
- Bomba Fon Papcıiı.n önünde 

mi patladı, arltasmda mı patladI. 
- ÖnUnde paUadı efendim. 
- N CTede'Jl biJiyoreun? 
- Gördüm de ondan. 
- Başka bi.T kimseyi buradan 

geçerken ğördün mü? 
- GördUın efendim. İki geııç 

kız bs.caklanndan yara almıPlıl' • 
dı bunları ~lin otomobili ile 
ıtıtldırdilar. Bu geıı:ıç kızla.rt tanı -
yorum. Başka kimseyi görıncdml. 

MllddeıiumUmhdn an;usuna u • 
yan hWm tekrar eoC'du: 

- Bu nokta.da uzun zamandan 
beri nöoet bekler miydin? 

- Beklerdim efendim. 
- Fon Papenle kammım her 

gUn bu sa.ilerde gezmeğe çtkt.:ik• 
lllnnm farkmda mısın? 

- Çık3.rla.rdı efelldim. Bu.an 
spor elbiselıerini giyerler, yaya ge 
zerler, bazan da ~bil1e bir g': 
zlnti yapsrbmb. Pazar giinlen 
ı;ezdikl erini görmedim. 

- Bu vıı.ka gUnüne yakın gUn • 
lerde Ömer Tokadı gördUn mil? 
FotO!lıııfma bek da söyle bakalım. 

Şa}ıu poli-5 Klzım fotoğraf1 tet. 
Jdk edel'(>,k: 

' - Hayır, hiç gömıedim. eeva• 
hını verdi. 

Re!e sorgusuna cievam etti: 
- Yine o amıda bir otomobil 

falan geçti mi? Bunlardan ldmee 
inip kaçtl mı, böyle bii' teY ha • 
trrlı)w musun? 

- Hayır, hiçbir otomobll geç• 
medi ve JtlmBeyi de kaçaıtten v~ 
ya yilrilrk~ gôrmedim, dedi. 

Polis KAz:mm ifadesi balc1mıda 
Türk maznunlar bir diyecekleri ol 
ınadıPu aöyledfler. Y orgt Pavlof 
patlıyan bomba ile Fon Papeo a• 
rasmdaki meeatemn ıie 'kadar oı.. 
duf;'UDU aoırdu. Şahit: 

- US • 16 met.re diye cevap 
verdi. Ve polis noktası ile YiJı.e 
patıryan bomba sn181Ddaki mea • 
fenin de üç d&1: ytlz mctl'e Jrad&r 
o1duğunu eöylcdl, Bundan j<>nra 
nıaruf Onur Ka.ya din.lendi. -Şahit 
Maruf yalnız berbeı' SilJeymaıır ta 
nTdı~t ~yledi. Yeniin cttirllerek 
~ehadctine mürMıaat cdikii. l4arut 
;nlatmaya başladı: 

- Benim ailem !stanhuldadır. 
Ben Anlı:al'8da b&yan Güliar G&
senln Loean ~ında bekAı• 
lnm\ ~~t . e~ekte ~duğu ır..r 
cla.irenln bir odnsmda otururorum. 
Bf"llim yanımda evvel! bil' orman 
rr..emuru vardı. Sonra o gittl. Blt
gün ha.yan Gillizaı· Gökçe ~ o. 
tırrdnğum odada oturmak Uzere 
oerber Süleymımı getirili. Ben ilk 
defa olarak SUleyma.ru bir m(lşteri 
olarak burada tamdnn Sülevman 
sabah c:· '·en gidt.T, ab.~ ge.ç w
kit geltrdi. Al"L-mı. ~er, zcv'ki, ~e
fahllti bol bir ~clamdr. Sııkr bir 
dostluğumuz falan yoktu. Scl!rn • 
laerrdık, o kadar. 

~ Bn!itnrafı l ne! sayfada 

• -nzide ya.pıl:ı.n mevzii taaınızJar 
ııctiee.!iııdc yeniden crazi kar.anıl· 
mıştır, 

- merlka harbe girdi. Fakat o. 
nun nsıl ı;"ayesl batacak olnn lıı • 
g-Iliz imparatorluğunun mirasına, 

bu arada bllbıuısıı Knnndayn kon • 
maldır. 

Bir gUn GUne~ tıerber ~alonu • 
ı Öğleden SODrakİ Celse r.un önUnden geçiyordum. Silley . 
1 man camı vurarak beni durdurdu 

Murır.anks üzerine ynpılan hava 
nkmları netices·mıe rıhtnnlnrdnki 

Lt:sirlerc ve depolara bir çok bom 
balar J~abet ettirilmiştir. Bü_yilk 
ve orta hacimde iki ticaret ge
misinde yangın Çlkarılnuştır. Re
fakat av tayyareleri yedi dü;µn.an 
fayytıresi düşürmiişlerdir. 

Şimali Afrikada mühim harekat 
yapılmamıştır. 

M'ans Uzerindc yapılan hava 
rnulıal"'Cb!:l1erinde ve Alman körfc. 
zine ynplbn clfü:man hnvn :ıkmln• 1 
rı esna.r;mda Alınan av tayynrele.. 
r · ve <k-nlz tapçulan on İngiliz tay
yaresini düşürmüşlerdir. 1E·16 Ni· 
ean gecsi ıımva.s tayynrcleri mühim 
bir liman olan Sıınderinnd limanı· 
lla ve deniz tezgıı.hl:ınna tnnrruz 
etmişlerdir. Alr.rın tayyareleri bi'
yilk çapta bom al r attıktan ıor.• 
l'a pe>k bllyUk ynn" 'nr çıktığını 
mtiş:ıhatle <"tm~ lerdıı. 

1kt de.rvı, bir cahil ile 8C~ah:ıt tı • 

derlerken bir htındn. mi.safir olurlar. 
Onrbctc düşmU:s ad:ı.mlıırı SC\'en biri 
«!o bir tencere helva. ııişlrJp bunlara 
gondcrir. Fakat sc~ynhlar hel\'ayı 

sabahleyin ye.mel• için rafa koyup 
:ıklarlarA da cahil duramaz, den·lş 

lcr uyuduktan aonm afiyetle ltt-
\'aktnkl aııbah olur. De~ıe.r bl· 

ri .. lrlc.rlne ruyalarmı anlatmaya bq. 
!arlar. Biri yedi kat göklere Çıktı • 

fmr, biri de yedi kat yere inip düın. 
ynnm s:lklı cleftaeJerfnl &eynıffL 

''ini anlatır, ve cahile dönerek: 
- Ey bam ervab, derler, sen ne 

gi.irdUn ! sö)1e bakalım da sonra iV 
raftaki helva~ ı yiyelim. 

Cahil: 

- .., ı de gece kalktmı. bir dı-
baktını ı.ı biriniz yf)jl ı,nt gökte, bl
rfnlr: ~edl lmt yer.in dibinde? Kendi 
kendime n,•dctlntzden ümidi keserek 
oturup helvıı;\'I yedim. 

NASRET'rt.V 

I LE SABAH ôGLE VE / KSAM 
Her yemekten 80Dr& glinde Uç defa muntıızama.ıı tli • '-:17.l fırçıılayınız. 

J. •• ' ~ .. • • • • :" • ;· • " 1 "' • • • • • • • • 

İstanbul Def',erdarlığmdan: 

1 

Öğleden sonra saat 14,1~ de Ban:\ t!l'Uınbuldan bir nrkadll.6T ı;eİ 
sııhitlerin dhılenmelerinc devam diğini söyledi. Birkaç gün benim 
edileli. Evvela Ali Çevik dinlendi. odada luı.lnbilmcsi için benden mfi 
AU Çevik Tmoo oteli kapıcısıdır. G:ı.a.de i9tedl. Ben de ona cevap c-
Y('nlin ettikten sonra anlatma.ya lıı.-a.lc ev sahibi flo ı:;örfüımcsini 
başladı. &Öyledim. Gece eve geldiğim za • 

- ömer 1 Şubatta bizim otele nvın bir de baktmı, kl, odaya bil' 
geJdi ve a.ym 20 Sine kadar otel• yo.ta.k sermişler, ben S<"lnraclnn fo
de ka.ldı. Akpmlan ebeıiya 6.7 tı>ğra.fuu göslerdiklerl Ömer de 

1 

de gelirdi. Ben gece bekçmi oldu- orada yatacalonq!, Dikkat ettim. 
ğum :içln onun <>telde nasıı yaşa- Süleynuın arkad~ ömere Omer 
clığmı mlemem. Yalntz hep gazc. diye değil, !sa, Hiso d;ye hitap e• 

"te ve kitap okuduğunu görilnlllm, d~yordu. Neden ve niçin Ankara.. 
Bazan !\ineme.ya gider ve gece!erl ya geldiğim layı:kiyJc iıritmemiş • 
11.30 da gelirdi. Onmı otele gt • tim. ŞubaJbn 5 veya 6 ncl gUnU i
rerken w4Çllmliten elinde blr pa• di. Ailemin Y8?llna. !stn.nbula git· 
ket veya çantaya :raslaMlm. HAdi. tim. Avdet.imde Omerin de oda • 
senin vulniun.u beni polisten ça • dan çrkıp gittiğini gördilm. Ara • 
ğırdıtJan mman öğrendim. Kara· c:an birltaç gUn de.ha geçti. Bu va
kolda onda.n e:rta lcaJan ayakkabı• kanın DQS!I olduğunu gazetele'rdc 
laz'ı görünce Özııer olduğuoo 6ğ - ckudum. Btt sırada. SIUeynıa.na 
rendb •• ,. bk di(j alnsr ~ oldu. Dehşetli 

Reis ömerin fotoğmfmı g&te• ıstrrap Çekiyordu. Baua Uç dŞini 
rerelt Öin<ırin bu olup olmadıfnn 11cldirdfğ1~ sÖyltdi. 
80!t'du. Şahit Ali. fotoğrafı g6rilr Şahit Marut ff!ve ettf: 
görmez: - Eğer bu :ıdnmm böyle bir 

- Evet. ömcr budur cevabtnı §eyle al~~a.lı olduğunu bUsayc:lim, 
verdi. Başka maliima.tr olmadtğr. onu ~Ukl.ımete haber verir veya • 
nı ilave etti. lıııt linç ederdim. 

Maznunlar, Ali Çeviğin şeiıa.de. Sfl1eyman saz tıldr, Ömere !sa 
tine bir diyecck!eri olmadrğnu ei5y· vr Hfso dsnesinhı sebebini bf.r 
lediltt. bst.<ı. maknın olmadıflnı, memle • 

POUS KAZIMIN İFADESİ k ctt<> öyle denHdfği için bir nlrş , 
Bundan sonın polis memunı kanlrk esel"i oln.rak öyle söyledi • 

J<lztm Özdemir dinlendi. Kazını :?-ıni, Marufu da bil- b:ıOO !?i.bl se· 
Özdemir nıaznunıarm hiçbirini ta· ,ip hünnet ettiğini blldinll. 
nnmyor. Akro.bnlrğı veya düşman· Mnruf ~ehadetfndc SU!eyrr.an • 
<lığı yoktur. Yemin etti. Şunları elan Refih, 7.evkine düşkUn, gece -
söyledi: leıi ~'·e geç gelir, diye ba.hsetmf.5• 

- Vakfı günü, Kıı· .. ~·Jıdere ti. J~o !'ôzl"r ~llleym:ınn dokunmuş 
noktasında bulunuyordum. F'on eı' ~<'ak, ki ~lilcymen: Üskt.id&r aClllye binumda yaptırıbcak (6646 42J lira ıceşlf bedelli ta. 

mir 1~1 M.lllt ~k, mUdilrlQt;ündc mUtMcltk ı konılııvond:ı l.:J.942 cuma 
gtlnU saat 15 te açık ckmllme llo ihale cdilceolttır MuknvC'le eksiltme ba
yındırlık ı,Ierl genel hu.suıst ve fennl ,artnamdcrl buna nı ıtefcrriğ diğer ev. 
rnk milD e.m1Ak mUdlh1llğUİıde görülebilir. tatel<ıilerln n nz bir tanhhUttc 
(4000) linbk bu i§e benzer iş yaptığına dıılr ldnrcler nden nlınm1~ vcstkn
lara ml8teniıiln bta.nbul TtllyeUne müracaatın ekslltm tnrıhlnden tatil 
" llniert ~ (a) gU;n .-n·eı alınmış ~hllyet ve 042 yıhn.l t t caret odası 
rnııl~ bas etmeleri muktazidlr. Fazla iı.nhat iı;ın mezkur ınfldür. 
Uğc~ 

Papen ve !ınr'3ı ~t 10 raddP!t. • - Ben arnsrm rakı fçerdim, !a. 
1 Yinele a.c;ağıya, sefarethaneye doğ kat \fanıfıın öcdiği gihi 3y1e fc:ızlıı 

J"U jnjyorlardı. Binız sonra kuv • !'{lfh b!r rır}3m değilim. Dedi. 
vetlf bir gürültü oldu ve bir <fr- R"'l.i Silley.mnr.n ~vap ver!!rek: 
man yükseldi. Ne olduğunu ani:· - Onun zc~n yok. oğlum. 
yanııım;ştım. Papen ve kansı ye • :'iT ·nı.ıf ııeni!ı ara.sıra içtiğini ve 
re yuvarlanmı"kırdı. Kalktılar, ZC\'İ' \'l'lpmesını sc,·erdi demek i&U 
fürtlerini h'\ŞIAl'l1lı •ilktiler ve bir ycır. H em ıı"" zars.r vnr. l~ip de bir 
arabt.ya ~ eel&retb&neye , rcıalet c;ıka.rm.a.dıktan ~onra. 

Bu ifadeye d,e maznunlar bir 
rUyecelderi olıııadı~ söylediler, 

GOLIZAIUN lFAD~t 
Bunu ınGte&ıöp Lm.a.n aputı • 

n)anmda bir daireyi kiraya veren 
Bayan Gillizar Gökçe dinlendi. 
r..tıllza.r GökÇc 50 yaşmda ihtiyar 
bir Jmdmclır. Yemin etti ve bildtlc
lcrini şöyle anlattı: 

- Bir cuma gUnU SUleyman 
bana geldi. Benı.be:rinde bir gocuk 
getirdi. Bu ~ğun Ankarnda bir 
l~ var. Kilsaade ederseniz burada 
benim yanmıda kalacak. Oda ar 
kadaşmı Maruf da ona m~aadc 
etti, dedi. Beıı de mU&aade ettim. 
Adınm ömer olduğunu sonrndan 
ıuı\adı~ çocuk Anka.raya lstan· 
bulda.ki Türle talebe yurduna gir 
met iT,n geldiğini söylilyordu. 
Dnha sonra Partiden mecburi hiz· 
met tckli.t ettilderj için reddetti
ğini bildirdi. Omer evimde 14 gün 
kaldı \'t daha Sonra. c;rkıp gitti. 
~ eormağa başladı: 
- Pansiyon Ucreti olarak Ö 

mer sana bl:r para flJAn verdi mi? 
- Bir defa ild bir defa da iki 

buçuk lira olmak Uzere ceman 4,u 
lira parasını aldnn. 

- Elind~ bl.r çanta iılln göı• 
:Jün mil? Pansiyona böykı gelip 
gittitf vaki miydi? 
-. Evet. ufak bir çent.ası vardı. 

Fa.ka.t tabii i1:lni açıp be.kmadmJ,. 
Ömer sabnıkfan k.allanaz, öğleye 
doğru kalkar, odSıdan çıkar gıdcr 
ve akşamları geç vakit gelirdi. 
B:r gün de Süleyman Ömerdcn bir 
kazak mulcabilinde 2,5 lira aldığı. 
nı söyJedJ. 

- ömerin 2,5 lira gibi az bir 
paraya ihtiyacı var mıydı'! 

- O kadarını bilni.iyonım eferı. 
dün. Bana bunu Süleyman söyle -
eli.. , 

Bumm üzerine Süleyman söz 
~stedi ve bir gün çamnşır yıltaııa -
Cl".ğı sırada kendisinin GüHza.rdan 
ômerin mendilini yıkamasmt rica 
ett'ğ;ni bildirdi. Ve şahidin bu 
noktayı aükü.tla geçtiğini beyan et 
ti. . 

Ş!!h.i t G!llizar: 
- Ömer diye bir adam hatır

lamıyonmı.. Ben onun misafirini 
- Botnü - diye tamrdmı, de· 
di. 

Buo\D\ Uzerine KMni.lofa bu be
yanılt halckmda ne d~ği ııonıl
du. 

Kornfılof: 
1 

- ~8naİ)-"ODCU GüJi.zar Gökçe 
evine gelen mUşteı1le~ k1mler 
olduğu haı'!6cmda. pcııli9c haber ver. 
mek mecburVotinde midir. değil 
midir. Banu öğrenm~k istiyonım, 
dedi. 

- Bugüne kadar böyle bir htı• 
bcr venniyordum. F\ı.ka.t bu h.A.di • 
Sıed~n sonra artı:k her gelen hak. 
kmda polis~ b~r i:ıeyannn:me ver • 
mekteyim, cevabını vcr6i. 

Mf:Adc:umumt Ceımll Akay söz 
isliyf'r~k: 

- Bayan GU!izar bu h&dise • 
den evvel pantiycmuna gelen mı.. 
eo.afü·Jcrin k~m olduğunu bilrlirme
ıHğI ic:ln Udnel ağırceza mahkeme. 
sinde muhakeme edilmiş ve malı• 
kfını dıı. olm tur, dedi. 

.. EN SON DAKiKA lı 
Ku._-lik l~ f'.crp.on,ı 

(11 k\IJOUOD ~ ~ktcek 
lı arama n il 1'Wlllll UADIUI .. ~ 
ll"&.IUkaıJa IJ"l"UIZ Mfl9dlleıııcıllth. ı;,,~ 

lalme &ekJllt se•ıhrm okw,...W.n• 
cuhtın kalmak OUre -.rlb ad.rt"&lcrL 

a1 bUdlrmrlat ıt.aaD,) 

Evl~nme tek/illeri: 
• 3~ yaşında bir ID.l&nB yakıpn ()\"• 

aal ve mezlyeU t.&fıyaD ldmee!lz l>e. 
kdr 80 Hra maa§lı memur bir bay 
aynı vasıfüırı la§ıyan asU aileden ya. 
ıUe mUtcnııslp bir bayanla evlenmek 
Jstcmcktedlr. (Ciddl 11 )remzi.ne mu. 
racnat 

• Boy 1,75, kilo 72. yq 27, Mrbeet 
meı:lek sahibi, ayclıı SO lira net gellrf. 
olan bir bay; ıs den 22 yaşına kadar 
a:ırışın bir bayanla evlenmek istemek. 
tcdlr. İstlyenlere fotoğrafmı göndere. 
bilir. (~.B. 2327) remzine mUraca • 

l\l - 278 
• Yaş 2S, boy ı.68, kno 78, bAftt 

esmer, eUne dolgun. mUtenuip v11· 
cutlu, ııllevl vaziyeti dolayıallc ilse 
lO dan ayrrlDlif, orta Anadolulu, ma. 
Uyede be§ sene memurluk yapmııı btr 
bay. 30 yaşından yukarı olmamak 
Uzere, kız veya dul zengin bir bayan. 
la evlenmek l.stemektedlr. lç gtıvey. 
Uğl.nl tcrclh eder. <Sebatlı :M.B.) :rem. 
11'.lne mUracaat. 274 

• Yaş 16, boy 1,66, orta tabslllf, 
ev işlerinden anlayan, gayet §1ı1n bir 
genç kız; kendisinden azamı 6.6 Yllf 
bUyük, devlet memuru veya subay bir 
bayla evlenmek istemektedir. Bu ba. 
yın kalabalığı oımaml181 ve içki kul. 
lanmamaa §arttır •• 2715 

lı arıyanlm 
• İdar1 t§lerCle lhtlsuı olan blr 

bay; tıı aramaktadır. (Erker) rem 
zlne mntacaat. 

• Eski tUrkçeyl bflen ve aauıu def 
tenden anlayan bir hukUk talebesi 
bUSU.sf mUeaseaelerde, gazetelerde Ve 

ticarethanelerde öğleden sonra Hı der 
24 e kadar i§ aramaktadır. Buıntkc• 
35) remzine mUracaat. 

• tatanbul ticaret 11.sesfııin orta kı 
erm son sınıfında okuyan bir genç. her 
hangi bir mtlcsııeSede 1ş aramakta® 
DakUlo bl1lr. (Oçok) remzine mnrn . 
caat. 

• Ttlrkc:e \'! almanca bilen. dııktllrı 
lcuUanan tlr bay, ciddi b!r yazıkanc 
de ig arıunnktııdrr. lcabıtıda evtne dnk 
tllo ltılert alabU!r. lCiddl) remzıne mu 
racna.t. 

• İ1kmektep mezunu, italyancıı., ve -·
franaızca bilen, a.ııkcrllkle ilgisi olmı 
yan bir g-cnç fıı aramaktadır. (M.D 
ll~) rcmr:lne müracaat. 

• 23 yqmda. Ukmektep ~ezunu 
lisan bilen bir gene; iş arnmaktııdtr. 

l İş var mı'! l remzine mUracnnt. 
• Lise mezunu, ciddi ve çalışkan 

bir genç. tahallile mUteııruıfp bir ~ o.. 
ramo.ktadır, tE.'Y ~arı remzıne mu 
rııcaat. 

• tngilizcedcn za.ıı'lt not nıııo orta 
okul ve Use tnlcbclcrlne ( ı..aurcnoe • 
F11uceU) programlıınm~ göre, uygun 
bir fiyatla lngillzc .. .:tera Hr.l""ekte 
dlr. İmlthinu olgun bir şekilde nn. 
zırıatılır. (Everyda:y Entıl il) cemzınt
mUracaa.t. 

Maznımlar ba~n bir diyeceklr• 
.. : o1madığını söylediler. Müteferrik: 

AHMET 1\AUNIN jFADESI SATILll\ ARSALAR 
Bıından sonra Ahmet Kalın din • UskUdard& Doa-ancııar vokuıu 

lı>ndi. Ahmet Kaim Yenişehirôe ~mda, bozacının ~anındaki ıı.rıa ııc 
berberlik yapmaktaydı. Slllcymo. KııdıköyUnck: Ç4r§ı içinde SöğlıUUÇef· 
•" truuyol". diğer ma.znımlan tan'- ! me çıkmaz sokaktaki iki evlik ıı.na 
rr.tyor. Yemin ettirildi ve fchad<'- satıuktır. btlyenlcıin Haber gazetcıı 
tine mürac~et f'dildi.; • ı başmUrctUbi İhsana mUracanuarı 

Ahmot Kadm dedı kı: Aldırınız.: 
- .1s~anbulc1s.n Ankaraya gcle.. ADDtıcıa remtzırrı )azılı otıao o. 

rek BırJık b->rber salonunda çalıı • l>llyucuJarımızın namhırınıı ı;-r.ten 
ınaya bft~le.d!nl. Süelymanı da orn mel•tuphırı ıctareb ıırmlzderı uınıar 
da Jr~rdUm. Bir gün Süleyman tcy lan b::ırlc ) bcrgibı s:ıb:ıbtUIJ u{:'I 
z~ni gön?'lek icin tstanbula gide- kadar \"e at 17 den Kara st~· 
c~ğlni bize ~yledi. HattA bir de 1 an. 
bize tren hill"tl ~österdi. Niçin gi. 
rtip geleceği hakJand.a. bir 3ey s()y. (A.yyıldız) (Pembe gill) (Kimscalz) 
lemed~. BüUln bHdlğim budUl', de. (B.Y. 8> <L.Y.Oı tY.Ş.> coran) 

(M.U.N.) (2.2,U) (F,F.) (Gllne§) 

dJAbmet Ke.lınm ilk tahkikat s.• (I{.N. Mehtnp) (S.S.) (R.U) IA,G) 

rasmda Ve!'fliği i!Ad~ de okundu. <H.X.) <c.K.) '(A;L) (B.Y, Kaya) 
Orada da bundan ba§ka bir şoy <Bahar) (.Ulan) <Emekll) (El) 
oöylemiyordu. Ma:r.nun Süleyman (Anlaplım) (Ciddt) <t. Şeııkan) 
eöz istedi. fataııbulıa gider~n ar- <Sezen 26) (Nadide 79) (TunalJl 
kada!)r Ahmıtt KaJmın kimi gör - CM. 88) (KUtuphııne) (J.IUbura) 
meğe gittiğın.i sorduğunu, kendi· _<_A_m_ı_dız_> _________ _ 
sinin dp, t.1)-z~int zlyarete gide • y • b• 
ccğini söylediğini, Ahmet Kalının, enı ır 
bunun üzerine.., teyzesinin genç o • 
ft!J> olmadığaır rorduğunu s3ylcdl. k •ı 

DinHyenler gülnıeğe beşlad·.. eş 1 
tar: 

H@Jdm: Bertin, 18 (AA.) - 17 yılc!anberl 
- E, bunıla. ne var? Ne demek bu mes~M!. Ue megut olan Japon aıba. 

lstiyoraun? Teyzenm genç olup ol yı r~.,'ı'ff.__ son gflnlerde yQJatek 
rnadt~ını 90rmu,. Diye sordu. 1:rda madd-1'1D! ihtiva eden bir kom. 

Stilcyman: prime !ormuıa tcsblt etm~tlr. tstfhssl 
- Hayrr, dccli. Ben teyzemi alanına konulan bu ycnl ke,lt, uzun 

görmeğe gidece~im, dediğiır. h:ıl _ zaman aç lı:nlmak ve bes1ennıemck 
de o bana S'tllc mi ihtiyar mı dıyc tehlikesi ile lcarşılapn Japon para§Ut. 
Fordu. çUlcrl tarafından Gclebcs adaları §I . 

Maznunlar, Ahmet Kalının ifn _ malinde ve Sunıatrada teCl'Ubc edil. 
desi hak'lanaa ar diyecekleri ol • mtııttr. 
madı~ı sövledfler. Albay Kava~lmanın ke§fettlğl b•ı 

Celseye 15 rlakika. fa~1la veril • gıda 200 gramlık bir blskUI şeklin 1l' 
di. bulunmakta ve tam bir yemek 

(Gazet.emtz maJ;lııcw• YPrilfrkcn lllzumlu g-ıda maddelertnf ihtiva e~ ( 
nıuh&keme deYam etı~ekte)di.) mektedtr. 


